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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei 

Clinceni 

 

- Adresa nr. 3266/CD din 15.05.2019 emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov şi  înregistrată la 

Primăria Comunei Clinceni cu numărul 5303 din data de 20.05.2019 prin care se comunică numărul maxim 

de posturi pentru anul 2019; 

- Expunerea de motive a d-lui Budeanu Adrian, primar al comunei Clinceni; 

- Raportul compartimentului de specialitate  al secretarului Comunei Clinceni; 

- Prevederile O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele 

publice locale ,precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Art, 1 alin 1) și 2) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative; 

- Prevederile art. 129 alin (3) lit.c)  din OU 57/2019 privind Codul Administrativ 

                        În temeiul art. 139 alin. (1) din  OU 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

Propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre ce cuprinde: 

Art. 1.   Se aprobă  Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Clinceni, conform Anexei 

1 care  face parte integrantă din prezenta. 

Art. 2.  Se aprobă Statul nominal de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Clinceni, 

conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta. 

Art. 3.  În exercitarea atribuţiilor în funcţie de cerinţele şi bunul mers al instituţiei, Primarul comunei  

Clinceni este împuternicit sa facă modificări, detaşări ori mutări de posturi în cadrul şi între 

compartimentele aparatului de specialitate al Primarului comunei Clinceni. 

Art. 4.   Începând cu data aprobării prezentei Hotărâri de modificarea a structurii organizatorice, prevederile 

H.C.L.  nr. ____din data de ____________ își încetează aplicabilitatea. 

Art. 5.   Primarul comunei Clinceni prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 6.   Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primarului comunei Clinceni 

şi Insitituţiei Prefectului Judeţului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

           

          INIŢIATOR, 

             PRIMAR,                                                                                       AVIZ  DE LEGALITATE,                              

BUDEANU ADRIAN                                                                                 SECRETARUL COMUNEI  

                      VLAD LILIANA 


